
SERVICIUL PREVENIRE 

(locaţia:Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în 
subordonarea directă a directorului general adjunct protecţie socială)  

  
îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

 

• identifică nevoile şi stabileste  acţiuni şi măsuri de asistenţă socială cu caracter 

preventiv sau reparatoriu pentru persoanele / familiile din sectorul 1; 

• propune şi aplică măsuri de urgenţă în vederea înlăturării situaţiei de criză a 

persoanei/familiei în vederea evitării excluziunii sociale; 

• iniţiază/promovează şi implementează programe cu caracter social şi comunitar 

în beneficiul persoanelor/familiilor marginalizate social; 

• iniţiază şi derulează parteneriate cu societatea civilă  în beneficiul persoanelor 

familiilor marginalizate social; 

• participă la elaborarea proiectelor DGASPC sector 1 şi iniţiază parteneriate 

pentru prevenirea marginalizării sociale a persoanei/familiei; 

• identifică tipuri de acţiuni comunitare cu scopul prevenirii marginalizării sociale 

a persoanelor beneficiare de servicii sociale; 

• acordă ajutorul social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, şi normelor metodologice de aplicare a legii; acordă suport financiar 

şi/sau material pentru depăşirea situaţiei de criză, prin ajutor de urgenţă, 

conform legislaţiei în vigoare; 

• asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local al sectorului 1 

privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială stabilite pentru combaterea 

efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea excluziunii sociale; 

• asigură consilierea socială a persoanelor, famiiliilor cu scopul de a beneficia de 

drepturile sociale stabilite legislaţia în vigoare în domeniul social; 

• asigură întocmirea împreună cu potenţialii beneficiari de servicii sociale a 

planului de intervenţie şi punerea în practică a acestuia precum şi semnarea 

prealabilă a contractului cu beneficiarul; 

• asigură aducerea la cunoştinţa beneficiarilor, în termenul legal, a dispoziţiilor 

primarului, emise în legatură cu lucrările ce i-au fost repartizate spre 

soluţionare; 

• monitorizează cazurile aflate în evidenţa serviciului; 

• efectuează anchete sociale în vederea soluţionării cazurilor proprii sau la 

solicitarea  altor compartimente din cadrul DGASPC Sector 1 sau altor instituţii. 

• efectuează raportări, statistici şi alte lucrări, periodic sau ori de câte ori este 

nevoie, cu privire la activitatea desfăşurată; 

• iniţiază şi derulează activităţi în vederea creşterii gradului de ocupare a 

beneficiarilor de servicii sociale cu risc de marginalizare; 

• promovează parteneriatul cu autorităţile, asociaţiile şi firmele specializate în 

orientare profesională şi dezvoltarea carierei;  

• colaborează cu instituţiile medicale pentru accesul persoanei/familiei 

defavorizate social la servicii medicale; 

• solutionează lucrările ce i-au fost repartizate şi aplică metoda managementului 



de caz atunci cînd se impune ; 

• crează o reţea de relaţii cu parteneri sociali din comunitate (dispensare/spitale, 

medici de familie, poliţie, parohii, administraţii de bloc, poliţie locală, etc.) cu 

sprijinul cărora depistează şi/sau monitorizează familiile/persoanele aflate în 

situaţii de criză; 

• orientează/acompaniază pentru consilierea juridică/psihologică/medicală a 

beneficiarilor; 

• colaborează cu instituţiile de învăţământ pentru accesul copiilor/adulţilor fără 

discriminare la procesul de educaţie ; 

• colaborează cu societatea civila (ONG-uri, sponsori) pentru obţinerea de 

finanţări sau servicii cu scopul atingerii obiectivelor/atribuţiilor serviciului; 

• are responsabilitatea de a informa persoana sau familia în legatură cu drepturile 

pe care le au, precum si asupra modalităţii de acordare a drepturilor de asistenţă 

socială şi de asigurări sociale; 

• respectă şi promovează Carta O.N.U. privind drepturile omului şi drepturile 

copilului;    

• promovează păstrarea confidenţialităţii cazurilor sociale aflate în atenţia 

serviciului; 

• stimulează  şi promovează voluntariatul în rândul beneficiarilor; 

• primeşte şi verifică documentele necesare întocmirii dosarelor persoanelor şi 

familiilor care au primit repartiţie pentru o locuinţă cu destinaţie socială din 

proprietatea sau administrarea DGASPC sector 1, în vederea încheierii 

contractului de închiriere şi realizează fişa de calcul pentru 

calcularea/recalcularea chiriei; 

• stabileşte periodic lista beneficiarilor proiectului “SOMARO”, magazinul social; 

• organizează funcţionarea comisiei pentru aprobarea ajutoarelor de urgenţă, 

întocmeşte proiectul ordinii de zi pe baza propunerilor înaintate de responsabilii 

de caz;   

• promovează implicarea activă a comunităţilor religioase în soluţionarea cazurilor 

sociale; 

• identifică şi încheie prin DGASPC sector 1, parteneriate cu societatea civilă 

pentru obţinerea de finanţări şi servicii cu scopul atingerii obiectivelor şi 

asigurării realizării atribuţiilor compartimentului; 

• asigură sub toate aspectele, punerea în aplicare a actelor normative şi 

administrative privitoare la înhumarea persoanelor fără aparţinători care 

decedează pe raza sectorului 1, înhumările sociale precum şi înhumarea 

cadavrelor neidentificate, găsite pe raza sectorului 1; 

 

I. Condiţii de acordare pentru ajutoarele de urgență: 

 titularul ajutorului să aibă domiciliul legal pe raza sectorului 1; 

 persoană singură /familie aflată în situaţie de marginalizare socială (motive 

financiare, medicale ş.a.); 

 este în situaţie socio-economică deficitară cauzată de boli cronice sau incurabile; 



 venituri reduse /lipsa veniturilor; 

 tineri proveniţi din centrele de plasament din sectorul 1( dacă nu mai beneficiază 

de sprijin de la alt furnizor de servicii sociale); 

 persoanele ale căror venituri sunt sub nivelul venitului minim garantat în 

conformitate cu prevederile legale şi care locuiesc în fapt pe raza sectorului 1; 

 persoanele şi familiile evacuate dintr-un imobil retrocedat de pe raza sectorului 

1, prin aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 112/1995, Legii nr. 10/2001 şi după ce 

Ordonanţa Guvernului nr. 40/1999 şi-a produs efectele; 

 să fie persoană marginalizată social, conform prevederilor Legii nr.116/2002 

privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, adică să se găsească în 

cel puţin două din situaţiile enumerate mai jos: 

 nu are loc de muncă ; 

 nu are locuinţă în proprietate sau folosinţă; 

 locuieşte în condiţii improprii; 

 are unul sau mai mulţi copii în întreţinere sau face parte dintr-o familie cu mulţi 

copii în întreţinere; 

 este persoană vârstnică, fără susţinători legali; 

 este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate; 

 are în întreţinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap 

grav, accentuat ori invaliditate gradul I sau II; 

 a executat o pedeapsă privativă de libertate; 

 

*Familiile/persoanele singure care au datorii la bugetul local al sectorului 1 mai 

mari de 200 lei nu pot beneficia de ajutor de urgență. 

 

II.     Condiţii de acordare pentru ajutorul social conform Legii nr.416/2001,  

         privind  venitul minim garantat, cu modificările și completările     

ulterioare. 

 

Ajutorul social se acordă persoanelor singure / familiilor cetăţeni români, străini 

sau apatrizi care au domiciliul stabil sau care locuiesc fără forme legale pe raza 

Sectorului 1 precum şi persoanele fără locuinţă numai pe perioada în care se 

află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 care nu realizează venituri sau care au venitul total mai mic decât 

plafonul stabilit de lege. 

 Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile venitului 

minim garantat prevăzute de lege, transformate în lei, şi venitul net lunar al 

familiei sau al persoanei singure. 

 Cuantumul lunar al ajutorului social este stabilit prin raportare la indicatorul 

social de referinta ISR a cărui valoare este stabilită prin lege la 500 lei 

 

Nivelurile sunt următoarele: 

 

 persoana singură = 142 lei 

 familia formată din două persoane = 255 lei 



 familia formată din 3 persoane = 357 lei 

 familie formată din 4 persoane = 442 lei 

 familie formată din 5 persoane = 527 lei 

 pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se 

mareste cu 0.073 x ISR = 37 lei. 

 

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile 

cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor social/ajutor de urgență : 

 

LISTA BUNURILOR CE POT DUCE LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI 

SOCIAL 

Bunuri imobile 

1. 1 
Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor 

gospodăreşti 

2.  

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri 

intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona 

rurală                                                                    

 

Bunuri mobile* 

1 

Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai  

mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap 

ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum  

şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile                 

2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani     

3 
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, 

rulote, autobuze, microbuze                                      

4 

 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor  

necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei  

"Delta Dunării"                                                           

5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată                         

6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale           

7 
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul   

acţionate hidraulic, mecanic sau electric                                 

(*)Aflate în stare de funcţionare 

 

Depozite bancare 

   1          Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei 

 

Terenuri/crecătorii animale sau păsări 

   1          

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie 

depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 

2.500 euro pentru familie 

 

   * Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării 

ajutorului social. 


